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Kupón č.2Kupón č.2

Veľkonočná súťaž 

Štiavnických novín

Vážení čitatelia! 

Pripravili sme pre Vás v spo-

lupráci s pivovarom Steiger, 

a.s., Vyhne Veľkonočnú sú-

ťaž o vecné ceny. Vašou úlo-

hou bude správne odpovedať 

v 3. kolách na súťažné otázky, 

napísať ich a zaslať nám ich 

spolu s kupónom do redakcie 

ŠN v termíne do 28.4.2014. 

Ak správne odpoviete na po-

ložené otázky,  budete zara-

dení do žrebovania o hodnot-

né ceny. 

Veľkonočné sviatky  sú naj-

významnejšími sviatkami 

kresťanov, ale zároveň v nich 

nachádzame aj mnohé zvyky 

a obyčaje. Otestujte si spolu 

s nami svoje vedomosti a zís-

kajte vecné ceny v našej súťa-

ži.

2.otázka: Čo symbolizuje 

Veľký piatok ?

Detské ihriská, ktoré sa nachá-

dzajú na Dolnej ulici a na sídlisku 

Drieňová čakajú v najbližších 

mesiacoch zmeny. 

V týchto dňoch prebiehajú admi-

nistratívne aktivity, ktorých cieľom 

je vybrať dodávateľa nových prv-

kov na tieto ihriská. Keďže inšpekč-

ná správa z minulého roka hovorí  o 

tom, že veľká časť prvkov je nebez-

pečná, do obdobia realizácie zmien 

budú detské ihriská sprístupnené v 

obmedzenom režime. Dovoľujeme 

si týmto požiadať rodičov detí o tr-

pezlivosť a rešpektovanie oznamov 

na týchto plochách. Našou snahou 

je zabezpečiť také zmeny, ktoré po-

vedú ku skvalitneniu a najmä vyššej 

bezpečnosti dvoch areálov, určených 

pre štiavnické deti. Rastislav Marko

Detské ihriská už v lete po novom

Dňa 8.4.2014 navštívil Banskú 

Štiavnicu predseda Banskobys-

trického samosprávneho kraja 

Ing. Mgr. Marián Kotleba. 

Prišiel na pozvanie primátorky 

nášho mesta Mgr. Nadeždy Babia-

kovej, ktorá zastáva súčasne aj po-

zíciu jedinej poslankyne Bansko-

bystrického samosprávneho kraja 

za okres Banská Štiavnica. Predse-

da Banskobystrického kraja si pre-

hliadol  priestory objektov Domova 

Márie a priestory, v ktorých je plá-

nované umiestnenie Gymnázia An-

dreja Kmeťa a sú v majetku BBSK. 

Po vypočutí všetkých aktuálnych 

problémov a realizovanej spoločnej 

obhliadke prejavil ochotu  záležitos-

ti riešiť a to tak, že  sa pripraví  ná-

vrh rekonštrukcie budov Domova 

Márie, ako aj rekonštrukcie priesto-

rov  pre potreby Gymnázia Andre-

ja Kmeťa v areáli Spojenej školy na 

Kolpašskej ul.. Ďalej sa s primátor-

kou mesta dohodli na príprave spo-

ločného riešenia vybudovania jed-

nostranného   chodníka pre peších 

chodcov najmä študentov k tomu-

to školskému areálu. Primátorka 

požiadala predsedu BBSK aj o rieše-

nie žiadosti obce Banská Belá o spo-

lufi nancovanie opravy havarijného 

stavu miestnej komunikácie v časti 

obce Banská Belá – Halča. Na zákla-

de vzájomnej dohody sa v krátkom 

čase uskutoční ďalšie stretnutie k 

návrhom riešenia hore uvedenej 

problematiky. Ján Novák 

Marián Kotleba s primátorkou mesta a riaditeľkami škôl na pre-

hliadke priestorov budúceho gymnázia foto M. Kríž
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z programu
primátorky

RE: Odpovedáme občanom...
Vážený pán Peter Zamboj.

Reagujem na Váš list adresova-

ný pani primátorke v ŠN číslo 10 

(20.3.2014).  Väčšinu Vašich pripo-

mienok stručne a jasne zodpoveda-

la pani primátorka, ja ale musím re-

agovať na tieto Vaše slová: "Urobil 

som si vlastnú štatistiku a za posledné 

dva roky sa podporujú najmä tieto dve 

združenia (Živena a Pohronské osve-

tové stredisko – z listu), pričom kvalita 

ich diel v podstate ani neexistuje a cieľo-

vá skupina je tá istá (seniori – z listu)" 

Koľkokrát ste boli, vážený pán Zam-

boj, na podujatiach osvetového stre-

diska? Pravdepodobne ani raz, lebo 

keby ste chodili, tak by ste videli a 

vedeli, že do našich podujatí zapája-

me všetky vekové kategórie od MŠ 

cez ZŠ, SŠ i dospelých občanov. Nie-

kedy je, samozrejme  viac mladých 

ľudí (Art pódiá mladých, súťaže, Po 

stopách Sládkoviča a Maríny, akcie 

na školách...), niekedy stredná ve-

ková kategória a niekedy seniori. O 

kvalite našich podujatí, ktorá pod-

ľa Vás "ani neexistuje" svedčia ďakov-

né listy, maily, telefonáty aj osobné 

reakcie návštevníkov a hostí, reno-

movaných slovenských spisovate-

ľov, hercov, fotografov, výtvarníkov, 

autorských klubov, ale hlavne Štiav-

ničanov. Keby sa im naše poduja-

tia nepáčili, asi by sme nemali takú 

návštevnosť a  na naše akcie by ne-

prichádzali diváci z Levíc, Zvolena, 

Žiaru, Banskej Bystrice a niekedy aj 

z iných miest a obcí. Alebo tak pod-

ceňujete schopnosti našich inter-

pretov a vkus našich divákov? Keby 

naša práca nemala "kvalitu", asi by 

naši ľudia nedosahovali popredné 

miesta v celoslovenských súťažiach, 

asi by nás nepozývali vystupovať 

napr. do Umeleckého klubu v Bra-

tislave, na Ars poeticu do B. Bysti-

ce, do Zvolena, ZH či iných miest.  

Vy ste niekoľkými slovami dokázali 

znevážiť prácu, snahu a úroveň de-

siatok a stoviek skvelých interpre-

tov, autorov a súťažiacich, ktorí sa 

do podujatí osvetového strediska 

zapájajú či už ako účinkujúci, súťa-

žiaci alebo diváci. Vaša vlastná šta-

tistika má veľké trhliny, lebo dotá-

cie  od mesta Banská Štiavnica pre 

osvetové stredisko boli v roku 2013 

– 400 €, na rok 2014 -  800 €, všet-

ko  len na podujatia v Štiavnici, pre 

Štiavničanov a so Štiavničanmi. Na-

príklad len súťaží, od okresných cez 

krajské po celoslovenské so zahranič-

nou účasťou organizuje v tomto roku 

osveta v spolupráci s mestom BŠ príp. 

inými spoluorganizátormi desať. Nie 

je možné na tomto priestore vyme-

novať všetky akcie a mená, ktoré by 

Vás, pán Zamboj, možno presvedčili 

o tom, čo, ako a s kým robíme. V kaž-

dom prípade ja už cez noviny s Vami 

komunikovať nebudem, ale pozývam 

Vás na naše podujatia, alebo ešte lep-

šie, pozývam Vás na osobné stretnu-

tie, kde Vás rada oboznámim s čin-

nosťou osvety,  ktorej prácu ste tak 

znevážili. Ja osobne by som sa nad 

Vaše slová povzniesla, ale nemô-

žem dovoliť urážať prácu talentova-

ných ľudí, ktorí bez nároku na od-

menu spolupracujú a pomáhajú pri 

našich podujatiach, ktorých každo-

ročne pripravujeme len pre Banskú 

Štiavnicu niekoľko desiatok. Škoda, 

že ste za nami neprišli a nespýtali sa 

osobne na dotáciu od mesta a jej vy-

užitie. Ten, kto chce vydávať alterna-

tívne tlačené médium (s dotáciou od 

mesta BŠ), by si mal fakty overovať. 

Nájdete ma "v modrom dome", ale keď-

že som často " v teréne", prosím, naj-

prv mi pred Vašou návštevou, ak sa 

na ňu odhodláte, zavolajte. 0915 819 

989, mail: petrova@osvetaziar.sk 

Mária Petrová 

Podekování
„Vážení přátelé z Banské Štiav-

nice, dovolte mi, abych se touto 

formou poděkoval paní primá-

torce Mgr. Naděždě Babiakové 

za její čas, který nám věnova-

la při plánování aktivit našich 

partnerských měst v roce 2014. 

Trochu mně mrzí, že nás nepoc-

tí svou návštěvou pani primá-

torka na 19. ročníku festivalu 

Dny slovenské kultury, protože 

jí to nedovolí její pracovní po-

vinnosti, kde by spoznala naše 

skvělé lidi a zažila by vynika-

jící umělecký zážitek. Na festi-

valu každý rok věnujeme jeden 

den výhradně našemu partner-

skému městu Banská Štiavnica, 

jehož umělci si u našich občanů 

vydobyli zaslouženou přízeň a 

bez kterých si již neumíme ten-

to festival představit.

Rád bych tímto poděkoval 

JUDr. Dušanu Lukačkovi za vý-

bornou organizaci přátelské-

ho hokejového utkání a za jeho 

vřelé přijetí naší delegace v 

Banské Štiavnici. Díky jeho las-

kavému přístupu jsme se opět 

cítili být váženými hosty v Ban-

ské Štiavnici, kterou jsme si to-

lik oblíbili. Tato návštěva nám 

opět vlila novou energii do žil 

a mnoho nápadů, jak naši spo-

lupráci nadále rozvíjet a poso-

uvat vpřed. 

Současně chci poděkovat všem 

našim přátelům z Banské Štiav-

nice, za to, jak se nám věnova-

li a významně pomohli strávit v 

Banské Štiavnici dva nádherné 

dny. Těším se již nyní na odvet-

né utkání a další aktivity mezi 

Moravskou Třebovou a Banskou 

Štiavnicí.“

Miloš Izák, starosta města 

Moravská Třebová

Realizácia projektu z EÚ fondov

Dňa 1.4.2014 bolo odovzdané sta-

venisko nového zberného dvora 

v priestoroch bývalej baterkárne 

Akusit na Antolskej ulici (opro-

ti ČOV). Súčasne bolo odovzdané 

aj stavenisko uzamykateľných sto-

jísk kontajnerov na zber komunál-

neho odpadu, ktoré sa budú stavať 

najmä v mestských častiach Drie-

ňová a Križovatka. Týmto dňom 

boli odštartované stavebné práce 

realizované v rámci projektu „Za-

vedenie efektívneho systému separo-

vaného zberu odpadov v meste Banská 

Štiavnica“ fi nancovaného z EÚ fon-

dov. Dodávateľ stavebných prác je 

fi rma Combin Banská Štiavnica, 

s. r. o. Zberný dvor a stojiská by 

mali byť dokončené na jeseň tohto 

roka. Občania budú mať k dispo-

zícii nový, moderný zberný dvor s 

lepšími priestormi, usporiadaním 

a evidenciou, ako je tomu doteraz. 

Miloš Veverka, 

Technické služby BS

Nový zberný dvor – 
odovzdanie staveniska

Účasť na zasadnutí Mest- 

skej rady v Banskej Štiav-

nici.

Zasadnutie Mestského za- 

stupiteľstva v Banskej 

Štiavnici. 

8. 4.

Redakčná rada VIO TV.   

Uskutočnilo sa pracovné ro- 

kovanie s predsedom BBSK 

Mgr. Ing. Mariánom Kotle-

bom spojené s návštevou 

zariadení Domova Márie a 

objektov stredných škôl v 

Banskej Štiavnici.  

Pracovné rokovanie k zber- 

nému dvoru so zástupcami 

spoločnosti Akutrade s.r.o.  

9. 4.

Príprava materiálov pre  

Mestskú radu v Banskej 

Štiavnici.

Účasť na zasadnutí Rady  

školy pri Spojenej škole v 

Banskej Štiavnici. 

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia. 

10. 4. 

Zasadnutie Výboru pre  

otázky zamestnanosti pri 

ÚPSVaR  v Banskej Štiav-

nici. 

Pracovná porada k staveb- 

ným akciám v meste.

Prehliadka priestorov na  

Šobove.

11. 4. 

Účasť na zasadnutí Zastu- 

piteľstva BBSK v Banskej 

Bystrici.  

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia. 

Andrea Benediktyová

7.4.
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Svet zdravia sa rozširuje o tri 
nové nemocnice

Technické služby, mestský pod-

nik oznamujú občanom mesta, 

že sa dňa 14.4.2014  uskutoč-

ní zvoz „2x ročne“ a to na uli-

ciach: Koncová, Osadná, Pustá, 

Hadová, Stratená a v častiach 

Bartkov majer, Široký vrch, 

Vindišlajtňa.  Heiler Peter, 

riaditeľ podniku

Zvoz  ZKO - 
"2x ročne"

Najväčšia sieť regionálnych 

nemocníc si posilnila pozíciu na 

strednom Slovensku.

Sieť regionálnych nemocníc Svet 

zdravia, a.s., sa od 1.4.2014 ofi ciálne 

rozšírila o tri nové nemocnice v mes-

tách: Rimavská Sobota, Žiar nad Hro-

nom a Banská Štiavnica. Tento krok 

potvrdzuje strategický cieľ dosiahnuť 

väčšiu efektivitu a kvalitu poskyto-

vanej zdravotnej starostlivosti. Svet 

zdravia získal 100% vlastnícky podiel 

v súkromnej spoločnosti Nemocnice 

a polikliniky a.s.. Túto transakciu de-

fi nitívne potvrdil aj Protimonopolný 

úrad SR. Spoločnosť Svet zdravia pat-

rí do skupiny Penta Investments. 

Svet zdravia v súčasnosti spravuje 

deväť nemocníc v Košickom, Prešov-

skom  a v Trenčianskom samospráv-

nom kraji a je najväčšou sieťou ústav-

ných zdravotníckych zariadení na 

Slovensku. Spolu zamestnáva 3550  

pracovníkov. Zabezpečuje zdravot-

nú starostlivosť v spádovej oblasti 

pre viac ako 616-tisíc obyvateľov. V 

roku 2013 spoločnosť dosiahla obrat  

94 mil. EUR. Plánované investície v 

roku 2014 do ďalšej modernizácie 

nemocničných budov, rekonštruk-

cie operačných sál a oddelení, ako aj 

na nákup prístrojového vybavenia a 

IT dosiahnu sumu takmer 6 milió-

nov EUR.

Tri nové nemocnice poskytujú zdra-

votnú starostlivosť v spádovej oblas-

ti pre viac ako 160-tisíc obyvateľov. V 

roku 2013 dosiahli tržby na úrovni 

25,4 mil. EUR a zamestnávajú 1074 

pracovníkov.

„Naším dlhodobým cieľom je vybudovať 

sieť regionálnych nemocníc, ktoré prinesú 

pacientom dostupnú a kvalitnejšiu zdra-

votnú starostlivosť. Tri nové nemocnice 

nám umožnia tento zámer začať realizo-

vať aj v stredoslovenskom regióne. Súčas-

ne vytvárajú nové synergické príležitos-

ti v lepšej organizácii aj pre naše súčasné 

nemocnice," povedal Ľuboš Lopatka, 

generálny riaditeľ spoločnosti Svet 

zdravia, a.s..

Okrem postupnej integrácie nových 

nemocníc do súčasnej siete a využi-

tia synergie predovšetkým v oblasti 

nemedicínskych činností sa neplánu-

jú opatrenia, ktoré by mali významný 

vplyv na zamestnanosť nových, ale-

bo súčasných zariadení v skupine.

„Chceme poskytovať rovnaký štandard 

zdravotnej starostlivosti v každej z našich 

nemocníc. V prípade investícií predpokla-

dáme, že ich objem bude podobný ako pri 

terajších nemocniciach Sveta zdravia,” 

doplnil Ľuboš Lopatka. Súčasne na-

stáva aj zmena vo vedení troch no-

vých nemocníc. Novým riaditeľom 

nemocníc v Rimavskej Sobote, Žiari 

nad Hronom a Banskej Štiavnici sa 

stáva Ivan Mokrý. 

Najväčšie plánované investície v do-

terajšej sieti regionálnych nemocníc 

Svet zdravia v roku 2014:

modernizácia Onkologického pa-• 

vilónu v Michalovciach

rekonštrukcia operačných sál v • 

Partizánskom a v Trebišove

rozšírenie gynekologicko-pôrod-• 

níckeho oddelenia v Spišskej No-

vej Vsi

nový počítačový tomograf (CT) vo • 

Svidníku

zateplenie objektu liečebne pre dl-• 

hodobo chorých v Humennom

pokračovanie v dlhodobom pro-• 

jekte modernizácie výťahov a vý-

men okien.

O Svete zdravia

Spoločnosť Svet zdravia, a.s. patrí 

do skupiny Penta Investments. 

Je prevádzkovateľom dvanástich 

nemocníc v Košickom, Prešovskom, 

Banskobystrickom a v Trenčian-

skom samosprávnom kraji, ktorých 

spádová oblasť predstavuje 770-

tisíc obyvateľov a pracuje v nich 

4624 zamestnancov. Ide o nemoc-

nice v mestách Humenné, Svidník, 

Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebi-

šov, Michalovce, Vranov nad Top-

ľou, Stropkov, Rimavská Sobota, 

Žiar nad Hronom, Banská Štiavni-

ca a Partizánske. Viac informácií na 

www.svetzdravia.com

Tomáš Král

Primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková zvolala na 7.4.2014 

rokovanie MsZ.

Neprítomní (ospr.): JUDr. Dušan Lu-

kačko, JUDr. Gejza Volf

MsZ schválilo:

program rokovania zasadnu-• 

tia Mestského zastupiteľstva v 

Banskej Štiavnici s dátumom 

7.4.2014, 

spolufi nancovanie realizácie pro-• 

jektu rekonštrukcie objektu s ná-

zvom „Dom meštiansky nárožný, ul. 

Kammerhofská 1, súp.č. 177, B.Štia-

vnica – Kultúrne centrum“ a to vo 

výške 5%, t.j. 105 591,13  Eur z 

rozpočtu mesta B.Štiavnica v ro-

koch 2014 a 2015 z celkových 

oprávnených nákladov projektu, 

ktoré sú vyčíslené vo výške 2 111 

822,52 Eur prostredníctvom NFP 

v rámci Regionálneho operačného 

programu, 

spolufi nancovanie realizácie pro-• 

jektu rekonštrukcie objektu s ná-

zvom „Obnova 202/II – Rubigall, 

Nám.sv. Trojice č. 3, súp. č.7, B.Štia-

vnica“  – Nórsky fi nančný mecha-

nizmus, a to vo výške 15%, t.j. 

79 595,46 Eur z rozpočtu mesta 

B.Štiavnica v rokoch 2014, 2015 a 

2016 z celkových oprávnených ná-

kladov projektu, ktoré sú vyčíslené 

vo výške 530 636,39 Eur.

MsZ vzalo na vedomie:

kontrolu plnenia uznesení zo za-• 

sadnutia Mestského zastupiteľ-

stva v B.Štiavnici,  konaného dňa 

27.2.2014,

Memorandum o spolupráci pri • 

zriadení a činnosti detašovaného 

pracoviska medzi  Fakultou  soci-

álnych vied Univerzity sv. Cyrila a 

Metoda v Trnave a Mestom B.Štia-

vnica, 

Memorandum o súčinnosti pri re-• 

alizácii projektu Barborská cesta,  

Správu o zahraničných služobných • 

cestách primátorky mesta Mgr. 

Nadeždy Babiakovej:

do Moravskej Třebovej v ČR, kde • 

sa v dňoch 10.4-12.4.2014 usku-

toční  podujatie Dny Slovenskej 

kultúry 2014,

do Kutnej Hory v ČR, kde sa v • 

dňoch 29.4.-2.5.2014 uskutoční - 

10.  regionálna konferencia Orga-

nizácie miest svetového dedičstva 

pre členské mestá strednej a vý-

chodnej Európy.

Po interpeláciách a dopytoch po-

slancov primátorka mesta rokova-

nie MsZ ukončila. Kompletné znenia 

schválených uznesení sú uverejnené 

na www.banskastiavnica.sk. ŠN

Z aprílového rokovania MsZ

Jarné básničky
 

Na kvete je malá včielka,

za ňou prišla jedna lienka.

Idú spolu na pivo,

chvíľu letia nakrivo.

Za horami, za dolami

letí vtáčik malý.

Šteboce si od radosti

o tej krásnej jari.

Ninka Ondrejková

 ZŠ J. Horáka 4.C.

Včielka sedí na kvete,

vtáčik letí po svete.

Jar nám klope na dvere,

otvorme jej vesele!

Sophia Blašková, 

ZŠ J. Horáka, 4.C.

Okres Banská Štiavnica

1. Odborný pracovník pre ve-

rejné obstarávanie, Slovenský 

vodohospodársky podnik, š.p., 

Radničné nám. 8, Banská Štiavni-

ca, 96901, Ing. Machynová, vedú-

ca odd. riadenia ľudských zdrojov 

(tel.č.: 0911 909 054, e-mail: ale-

na.machynova@svp.sk, USO, VŠ 

1., 2. a 3. stupňa,  prax min. 5 ro-

kov – 1 VPM, nástup od 1.5.2014,

2. Čašník, servírka, ERB-Edu-

ard Rada, Breweries, s.r.o., No-

vozámocká 2, B.Štiavnica, 96901 

(tel.č.: 0918 356 744, e-mail: ma-

ria.sivakova@pivovarerb.sk), USO 

(SOU, US s maturitou – 1 VPM, 

nástup ihneď.

ÚPSVaR BŠ

ponuka
práce
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Baby na palube – to je názov ko-

médie, ktorú si diváci budú môcť 

vychutnať na veľkonočnú nede-

ľu, 20.4. 2014 o 19:00 hod. v 

priestoroch Kultúrneho centra. 

Štyri divadelné úlohy si podelia 

dve ženy – Oľga Belešová a Zuza-

na Martinková – Znášiková. 

Ako sa hovorí v upútavke na 

predstavenie, čaká nás „Divadel-

ná takmer reality, ale určite show. 

Smrteľne veselé svedectvo o tom, 

že aj materská na pieskovisku môže 

byť vzrušujúca. Dve skvelé herečky 

hrajú štyri superbaby.“ Meno Oľgy 

Belešovej je iste Štiavničanom 

známe nielen z mnohých diva-

delných úloh, ale aj účinkovania 

v rôznych televíznych produkci-

ách najmä komediálneho charak-

teru (napr. Profesionáli). Zuza-

na Martinková – Znášiková žije 

striedavo na Slovensku a  v Ka-

nade, predtým pracovala v Tr-

navskom divadle a vo fi lme. O 

tom, že o zábavu nebude núdza 

hovoria aj dve recenzie:

„Hoci hrali "baby” na palube už svoju 

tretiu reprízu, zožali standing ovati-

ons. Minulý týždeň v divadle Loď v 

podpalubí bratislavskej Ady lode–

takto roztlieskali publikum Oľga Be-

lešová a Zuzana Martinková Znáši-

ková v netradičnej autorskej komédii 

Baby na palube. Inscenácii, ktorá 

mala premiéru už koncom marca,sa 

očividne darí.... Ak by niekto čakal 

len prázdnu zábavu, mýli sa. Osudy 

štyroch mám sú spletité a neraz dra-

matické, hoci sa divák rád zasmeje.“-

(Pravda,1.6.2012)

„Predstavenie Baby na palube vás 

zavedie do sveta mamičiek„na ma-

terskej“.Nápadité texty nijako sa 

nepriečiace všednej realite nášho 

života, ba priam akási „výskumná 

vzorka“ predstavuje ženy vo svojej 

všakovakosti.“(24hod.sk)

Lístky na toto divadelné pred-

stavenie je možné zakúpiť v prí-

jemnej predpredajovej cene 5 € v 

priestoroch Informačného cen-

tra na Námestí sv. Trojice. Na 

mieste bude stáť lístok 7 €. Viac 

informácií nájdete na www.ban-

skastiavnica.sk.

Rastislav Marko

AKTUALITY

Baby na palube – to je názov ko-

médie, ktorú si diváci budú môcť

vychutnať na veľkonočnú nede-

ľu, 20.4. 2014 o 19:00 hod. v

priestoroch Kultúrneho centra.

Štyri divadelné úlohy si podelia

dve ženy – Oľga Belešová a Zuza-

na Martinková – Znášiková.

Divadlo na Veľkú noc bude veselé

Chodíme po meste a stretáme 

sa s ním na mnohých 

miestach - kríž na streche 

kostola, kríž na náhrobných 

kameňoch, krížik na zlatej 

retiazke, dvojkríž na štátnej 

vlajke, ...

Čo vlastne symbolizuje a odkiaľ 

sa vzal?

Boli časy, keď tu nebol. Prinies-

li ho prví misionári z Bavorska, 

severného Talianska, ale pre-

dovšetkým z gréckych Tesalo-

ník (Solúňa). Kríž je symbolom 

kresťanstva. Jeho zmysel je však 

hlbší než sa na prvý pohľad zdá. 

Možno viac sa o tom hovorí po-

čas tzv. pôstneho obdobia, čiže 

štyridsať dní pred Veľkou no-

cou.

Kríž bol v staroveku nástro-

jom popravy. Bol to krutý spô-

sob ukončenia ľudského života. 

Rimania ho prebrali od Perža-

nov. Niektorí rímski spisovate-

lia sa však už vtedy pohoršovali 

nad týmto vykonávaním popráv. 

Bolo to podľa nich barbarské a 

nedôstojné vysokej rímskej kul-

túre. Mohli sa však utešovať, že 

kríža boli uchránení rímski ob-

čania. Kto mal rímske občian-

stvo, tomu kríž ako trest za zlo-

čin nehrozil. Použil sa na nich 

iný, humánnejší spôsob.

My poznáme kríž najmä v sú-

vislosti s osobou Ježiša Krista. 

Tento Žid bol takto popravený v 

provincii Judea okolo roku 30 n. 

l., počas úradovania tamojšieho 

prokurátora Pontia Pilata. Meno 

a vina popraveného bola napísa-

ná na tabuľke nad jeho hlavou. 

Praktické, výstižné, odstrašujú-

ce a - typicky rímske. A tak nad 

hlavou Jošuu z Nazareta bolo 

napísané latinsky: Jesus naza-

retus, rex iudaeorum. To isté 

tam bolo napísané aj po gréc-

ky a hebrejsky. Čiže „Ježiš Naza-

retský, kráľ židovský“. Znamenalo 

to, že tento človek sa svojvoľne 

vyhlasoval za židovského kráľa.

Keď sa však začítame do Bib-

lie, zistíme, že Ježiš z Nazareta 

išiel ešte ďalej. Hovoril o sebe, 

že je vtelením samotného Bo-

ha-Stvoriteľa. Netajil sa tým, 

že On je ten záchranca od Boha, 

na ktorého židovský národ dlho 

čakal. Proroci niekoľko storočí 

pred Ježišom hovorili o prícho-

de Mesiáša, záchrancu od Boha. 

Napodiv v osobe Ježiša z Naza-

reta sa všetky tieto predpove-

de naplnili. Od jeho narodenia 

až po jeho smrť sa splnili rozlič-

né prejavy a poznávacie znaky 

Mesiáša. Táto jedinečné súhra 

znamení v jednej osobe, dodnes 

zbavuje mnohých ľudí pochyb-

ností, že on je Mesiáš.

Kríž má dve ramená - vertikál-

ne a horizontálne. Keď naň hľa-

díme, môžeme si uvedomiť, že 

ľudský život má tiež dva rozme-

ry. Má mať svoj pozitívny hori-

zontálny rozmer, čiže sústrede-

nosť na ľudí a veci okolo nás. 

Môžeme samých seba rozvíjať, 

zušľachťovať v pomoci ľuďom 

okolo nás a v kultivovaní svojho 

životného prostredia. Je to pre-

jav zdravého sebavedomia. 

Nesmieme však zabúdať, že ľud-

ský život má aj svoj vertikál-

ny rozmer. Odkiaľsi sme predsa 

prišli a niekam smerujeme. Ľu-

dia hlásiaci sa k žido-kresťan-

skej tradícii sú presvedčení, že 

nevznikli náhodou, ani slepým 

vývojom, ale že za ich počiat-

kom aj počiatkom celého sve-

ta je múdry Stvoriteľ. Ten život 

dáva aj pri živote všetko zacho-

váva. Podľa tohto názoru aj smrť 

človeka nie je definitívnym, ne-

zmyselným koncom, ale len is-

tým krokom na ceste do trvalé-

ho a dokonalého spoločenstva s 

Bohom. Vertikálne rameno krí-

ža, ale aj skrytý vertikálny roz-

mer nášho života nás núti k za-

mysleniu: Odkiaľ som vyšiel a 

kam smerujem? Aký je zmysel 

môjho snaženia?

A tak keď pôjdeme okolo nejaké-

ho kríža, porozmýšľajme: „Ne-

mohol by sa tento starý znak z 

čias rímskej antiky stať výstiž-

ným symbolom aj môjho živo-

ta?“ Kristov kríž bielej farby aj 

dnes stojí na modrých vrchoch 

v našom štátnom znaku. A my 

premýšľame, čo pre nás zname-

ná: „Je to len história, alebo živá 

prítomnosť ľudí tejto krajiny?“

Róbert Mišových, 

evanjelický farár

Veľká noc: Tajomstvo kríža

Spoločenská 
kronika 
Banská Štiavnica – 
moje rodisko 
10.3. Adela Jarábeková, 12.3. Seba-

stián Zábudlý, 1.4. Denis Langer

Navždy nás opustili
Emília Millerová vo veku 78 rokov, 

2.3. Ľudmila Javorská vo veku  85 

rokov, 2.3. Margita Kalová vo veku 

93 rokov, 4.3. Mária Ďuricová vo 

veku 81 rokov, 6.3. Anton Sasko vo 

veku 77 rokov, 7.3. Marta Gargalo-

vičová vo veku 61 rokov, 15.3. Mi-

lan Zicho vo veku 71 rokov, 15.3. 

Michal Ďurica vo veku 80 rokov, 

17.3. Anna Šuleková vo veku  83 

rokov, 18.3. Ľuboš Cabanik vo veku 

59 rokov, 19.3. Marta Lovasová vo 

veku 78 rokov.

Jarmila Simonidesová 

Letný tábor a 
pobyt Taliansku
Centrum voľného času v termíne 

od 29.7. - 6.8.2014 organizuje let-

ný tábor + pobyt pre dospelých  v Ta-

liansku Lignano Sabiadoro, cena po-

bytu je pre dieťa do 6 rokov 80 Eur + 

poistenia, od 6 – 18 rokov 245 Eur 

+  poistenie, dospelý záujemca 250 

Eur + poistenie. Cena zahŕňa dopra-

vu z B. Štiavnice, 5 x stravu (dospelí 

majú v cene polpenziu), ubytovanie. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť naj-

neskôr do 30. apríla  so zálohou 50 

Eur. Bližšie info poskytneme v CVČ, 

Ul. L. Svobodu 40, B.Štiavnica, č.tel.: 

045/691 16 26, 0907 598 567. 

J.Machilová, CVČ

Oznamy pre členov SZTP

ZO č.125 SZTP v Banskej Štiavni-

ci Vás pozýva na Výročnú členskú 

schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 

24.apríla 2014 (štvrtok) o 14:00 

hod. v jedálni bývalého lesníckeho 

učilišťa (Spojená škola), Kolpašská 

ul. 9. Prineste si členský preukaz. Te-

šíme sa na Vašu účasť! Oznamuje-

me svojim členom, že v rámci nášho 

zväzu pôsobí na Krajskom zväze te-

lesne postihnutých odborná pracov-

níčka poskytujúca sociálne poraden-

stvo. Akreditované pracovisko sa 

nachádza vo Zvolene oproti nemoc-

nici, Bernolákova ul. 1, 969 01 Zvo-

len. Odborná pracovníčka Mgr. Jan-

ka Šályová, tel.č.: 045/533 53 68, 

s ktorou sa môžete skontaktovať na 

uvedenom tel.č. a adrese.

Ivan Madara, predseda OC
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Spevák Richard Müller, 

ktorý aj po 30 rokoch na 

scéne vypredáva jednu sálu 

za druhou, sa v letných 

mesiacoch predstaví len na 

niekoľkých koncertoch na 

Slovensku. 

Avšak iba na jedinom bude 

mať po svojom boku špičkové-

ho českého speváka Dana Bár-

tu. Spoločne vystúpia v piatok 

20. júna na novom hudob-

nom festivale BS City Beats, 

ktorý sa bude konať na amfi-

teátri v Banskej Štiavnici. Na 

koncerte určite zaznejú klasi-

ky ako Tlaková niž alebo Milo-

vanie v daždi, ktoré v ich po-

daní naživo pod holým nebom 

ešte nikdy nezazneli a možno 

už nikdy potom ani nezazne-

jú. “Banská Štiavnica je jedno z 

najkrajších miest na Slovensku,” 

povedal charizmatický spevák 

na margo Štiavnice. Podľa jeho 

slov bude toto vystúpenie špe-

ciálne najmä zásluhou účasti 

Dana Bártu, ktorého si veľmi 

váži a považuje ho za skvelé-

ho speváka, od ktorého sa ešte 

má čo učiť. Richard Müller za-

čínal so speváckou kariérou v 

80. rokoch minulého storočia. 

Po pôsobení v skupine Banket 

sa vydal na sólovú dráhu, pri-

čom v 90. rokoch úspešne tvo-

ril najmä s Jarom Filipom. Al-

bumy 33 (1994), LSD (1996) a 

Nočná Optika (1998) Müllero-

vi už v mladom veku zaručili 

status legendy. Populárnym sa 

stal aj v Česku, a to nielen zá-

sluhou nahrávky Richard Mül-

ler a hosté (2000) s českými 

textami Michala Horáčka. Na-

sledujúci album ’01 (2001) pat-

rí medzi to najlepšie, čo u nás 

vyšlo v 21. storočí. Jeho za-

tiaľ posledným albumom je na-

hrávka Hlasy (2013), na ktorej 

syn herca Vladislava Müllera a 

herečky Elišky Müllerovej spo-

lupracoval s vokálnou formá-

ciou Fragile. Na jeseň minu-

lého roka album predstavil na 

vypredanom slovensko-čes-

kom turné. Okrem hudby ho 

v súčasnosti zamestnáva dvoj-

ročný syn Markus, ktorého má 

s dlhoročnou partnerkou Van-

dou Wolfovou. Na festivale BS 

City Beats (20. - 21. júna) sa 

okrem Richarda Müllera pred-

staví aj brightonský skladateľ, 

spevák, DJ, gitarista a produ-

cent Fink, od ktorého môžeme 

čakať šikovné narábanie s elek-

tronikou, prvkami blues, folku 

i dubu a zvuk všadeprítomnej 

akustickej gitary. Popri tomto 

Angličanovi vydávajúcemu na 

značke Ninja Tune sa v Banskej 

Štiavnici ukáže tiež berlínska 

formácia Jazzanova s americ-

kým spevákom Paulom Ran-

dolphom. Kým Müller a Bárta 

na amfiteátri banského mes-

ta vystúpia v piatok 20. júna, 

Fink a Jazzanova svoje umenie 

predvedú v sobotu 21. júna. 

Permanentky na festival BS 

City Beats sa predávajú v sie-

ti Ticketportal. Dvojdňový lís-

tok stojí v súčasnosti 25 eur. 

Viac info na: www.bacitybeats.

sk/bscitybeats, www.facebook.

com/BACityBeats, www.mul-

ler.sk  Barbora Dudová

Richard Müller a Dan Bárta spolu 
vystúpia v Banskej Štiavnici

Opäť výmenná burza v 

Banskej Štiavnici.

Milí priatelia, dovoľujeme si 

Vás  pozvať na podujatie  Jarné 

upratovanie,  výmennú  bur-

zu, ktorá sa uskutoční  v sobo-

tu 12. 4. od 14:00. Môžete po-

deliť sa, vymieňať  či darovať 

čokoľvek - odevy, látky, hud-

bu na rozličných nosičoch, fil-

my, umenie, jedlo, (i recepty) 

potreby pre domácnosť, riady, 

hračky, dekorácie, farby, rast-

liny, darčeky, o ktorých ste  

vlastne nikdy nevedeli prečo 

ich máte, pokazené veci, ktoré 

niekto iný bude možno vedieť 

(konečne) opraviť,  vzácne a po-

divné zbierky, knihy, časopisy, 

obrazy, tapety, koberce, špeci-

álne schopnosti, práce, služby, 

informácie...- Čokoľvek! Ne-

váhajte sa pripojiť so  svoji-

mi  priateľmi, či rodinou, je to 

vždy pekné podujatie.. V tomto 

roku sa burza bude konať v bý-

valom hračkárstve na Akade-

mickej ulici  1, ako aj pred ním. 

V prípade, že zabudnete svo-

je občerstvenie doma,  môže-

te si vychutnať  terasu jednej z 

blízkych kaviarní  a takto spo-

jiť príjemné s užitočným.  Ne-

zabudnite deti doma ... Zabá-

vači všetkého druhu sú vítaní. 

Viac informácií na info@stl-bs.

org  Lucia Hasbach

JARNÉ UPRATOVANIE

Kam v BŠ a 
okolí?
10.4. Kubánsky večer v Trotuar 

Cafe. Koncert Adriana Bosco Plaza 

z Kuby. Trotuar cafe, 19:00, vstup 

2 €. 

11.4. Dielnička v Kammerhofe.

Pletenie veľkonočných korbáčov 

1,50 €. Kammerhof, 14:00-16:00.

11.4. Náckova Štiavnica, 10. roč-

ník. Výjazd  štiavnického Nácka v 

Štiavnickej Anči. Program v Kam-

merhofe od 17:00. 

11.4. Čítačka z kníh: Škoda slov.  

Samo Marec & Rado Ondřejíček o 

18:00. Milk&Honey / DJ Nowhere-

man & Galaprogam od 21:00

Art Cafe. 

11.4. Koncert: Jazz Q Martina Kra-

tochvíla. Jediný koncert na Sloven-

sku pri príležitosti 50. výročia čes-

kej legendy! Divadlo Pivovaru ERB, 

vstupné 28 €, 19:00. 

11.4. Koncert: Juraj Schweigert & 

Th e Groove Time. Archanjel Cafe 

Bar, 20:00.

12.4. Jumping party. Vstup 1 €, 

15:00-19:00. Penzion Cosmopoli-

tan – bowling. 

12.4. Večer s Jozefom Banášom 

a piesňami Janka Kulicha s kape-

lou Kolegium. Vstupné 7 €, rezer-

vácie: 0918 570 455. Hotel Termál 

Vyhne, 17:00. 

12.4. Spit or Swallow & Groovy Sa-

turday DJs C.O.D.E. & Phonotic. 

Predstavenie novej vínnej karty  s 

ochutnávkou vín, vstup 12 € na 

bezodný pohár na 16 druhov vína 

od 19:00 do 22:00. Art Cafe. 

12.4. Koncert: All Inclusive Trio 

Trotuar Cafe, 21:00, vstup 2 €.

13.4. Jarné zvyky. Veľkonočné tvo-

rivé dielne o 14:00, Kyselica, kyslá – 

vynášanie Kyselice o 15:00.  Sv. An-

ton na Rínku. 

17.4. Koncert jazzovej kapely:  Bre-

athe in Jazz. Trotuar Cafe, 20:00. 

18.4. Večer poézie: David Cajthaml. 

Texty, obrazy a gitara. 

Art Cafe, 19:00. 

18.4. Večer pri tónoch saxofónu. 

Zahrá saxofonista Rudy Goga. 

Trotuar Cafe, 20:00. 

19.4. Veľkonočné bláznenie

Sokoliari, hľadanie vajíčok, pletenie 

korbáčov, koníky, grilovanie. 

Penzión Cosmopolitan  pri jaze-

re Vindšachta, Štiavnické Bane, 

11:00-15:00. 

19.4. Koncert: Ósk & Brynja. Cha-

rizmatické sóloumelkyne z Islandu. 

Archanjel Caff e Bar, 20:00. 

19.4. Koncert: Dagmar Rostandt

Trotuar Cafe, 20:00.

Región Banská Štiavnica

Richard Müller a Dan Bárta  foto internet
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Mesiac marec sa niesol v 

znamení partnerských miest 

Banská Štiavnica a Moravská 

Třebová. 

Práve v tomto období k nám pri-

šli priatelia hokejisti a to hneď 

dvakrát. V dňoch 5.3. – 9.3.2014 

zavítali do Banskej Štiavnice ho-

kejové nádeje, členovia hokejové-

ho klubu HC Slovan a ich tréne-

ri z českého partnerského mesta 

Moravská Třebová, aby odohra-

li priateľské hokejové zápasy s 

družstvami slovenských hokejo-

vých klubov. Pri tejto príležitos-

ti je nutné povedať, že práve te-

raz je to už po piatykrát, kedy k 

nám zavítali priatelia – hokejisti 

z nášho partnerského mesta. Ako 

býva dobrým zvykom na radnici 

mesta ich privítala pani primátor-

ka Mgr. Nadežda Babiaková a po-

priala im veľa šťastia a síl v hoke-

jových zápasoch ako aj zážitkov v 

Banskej Štiavnici a jej okolí a na 

záver im odovzdala malé upo-

mienkové predmety.  Samozrej-

me, že sme nezabudli aj na po-

vinný program a zoznámenie sa 

s našim mestom, keďže išlo zno-

vu o deti a rodičov, ktorí boli vo 

väčšine v Banskej Štiavnici po pr-

výkrát. Z Moravskej Třebovej pri-

cestovali v stredu večer družstvá 

prípravky a mladších žiakov a ich 

pobyt na Slovensku trval až do 

nedele, kedy postupne odohra-

li priateľské zápasy s družstvami  

hokejových  klubov  z Partizán-

skeho, Brezna, Prievidze a Lučen-

ca. Čo sa týka hodnotenia jednot-

livých zápasov musíme povedať, 

že boli veľmi úspešní a až na malé 

zaváhanie zanechali u súpera veľ-

ký rešpekt. Slávnostnou večerou 

v kolibe Veronika pri Počúvad-

lianskom Jazere sa ukončil pobyt 

našich priateľov z Moravskej Tře-

bovej. V nedeľu na spiatočnej ces-

te domov absolvovali ešte návšte-

vu zoologickej záhrady a následne 

pokojné cestovanie späť domov. 

Po prvej a úspešnej návšteve ho-

kejových nádejí z partnerského 

mesta pricestovali k nám aj muži – 

hokejisti, ktorí na základe pozva-

nia nášho hokejového klubu prišli 

odohrať odvetný priateľský duel. 

Išlo už o dvanásty vzájomný zá-

pas medzi hokejistami z partner-

ského mesta. Pricestovali v piatok 

28.3. a pre tentokrát boli ubyto-

vaní na Počúvadlianskom Jazere 

v penzióne West. Zámerom nášho 

pozvania bolo nielen spoznávanie 

samotného mesta, ale aj možnos-

ti cestovného ruchu a rekreácie v 

našom regióne. Preto absolvova-

li turistiku na Hornú Roveň a Ve-

terné sedlo, kde máme lyžiarske 

stredisko Salamandra rezort, pre-

chádzku  v okolí Richňavských ja-

zier, či výstup na Sitno.  Samotný 

hokejový zápas sa hral v sobo-

tu vo Zvolene. To ešte priatelia z 

Moravskej Třebovej netušili, že 

na zápas sa prišiel pozrieť aj sa-

motný pán starosta JUDr. Miloš 

Izák aj s referentkou pro propa-

gaci města slečnou Bc. Nikolou 

Jakoubkovou. Pred samotným 

zápasom sa na radnici mesta stre-

tol pán starosta s doprovodom s 

pani primátorkou Mgr. Nadež-

dou Babiakovou, ktorú osobne 

pozval na tohtoročné „Dny sloven-

ské kultury“, ktoré sa uskutočnia 

v dňoch 10.-16.4.2014 v Morav-

skej Třebovej. V popoludňajších 

hodinách už odcestoval starosta 

mesta Moravská Třebová na sa-

motný zápas do Zvolena. K prie-

behu zápasu je nutné povedať, že 

hokejisti z nášho klubu Banskej 

Štiavnice mali na vrch po dve tre-

tiny zápasu, (stav po prvej treti-

ne 3:1, po druhej 4:3 v prospech 

HK BŠ ), avšak koncentrovaná hra 

hostí priniesla úspech práve im 

a napriek záverečným sekundám 

hry bez štiavnického brankára sa 

už nepodarilo zvrátiť nepriazni-

vý stav a naopak, súper nás po-

trestal ďalším gólom do prázdnej 

brány. Konečný stav po riadnom 

ukončení zápasu bol 5 : 7. Pre oko 

diváka sa samozrejme uskutoč-

nili samostatné nájazdy po tri z 

každého družstva, ktoré skonči-

li vďaka úspešnej streleckej muš-

ke Ľubomíra Baráka nerozhodne 

1:1.  Cesta späť do Banskej Štiav-

nice však nebola smutná, preto-

že obe družstvá mali veľmi dob-

rú náladu a tešili sa na družobné 

rozhovory v reštaurácii pod Gal-

lériou. Po slávnostnom príhovore 

starostu mesta Moravská Třebo-

vá JUDr. Miloša Izáka a nehrajú-

ceho kapitána JUDr. Dušana Lu-

kačku, pokračoval večer voľnou 

zábavou. Naši priatelia odchádza-

li domov až v nedeľu popoludní, 

ale s ťažkým srdcom na čas, kto-

rí ich tlačil, pretože najradšej by u 

nás ešte nejaký ten týždeň zosta-

li. Aj to je znak toho, že sa u nás 

cítili dobre a pevne veríme, že ne-

odmietnu naše pozvanie aj v roku 

nasledujúcom. Čo dodať na zá-

ver. Myslíme si, že tu je práve ná-

vod, ako sa upevňujú partnerské 

vzťahy a šíri dobré meno našich 

miest. Všetci, ktorí reprezento-

vali svoje mestá, či už Moravskú 

Třebovú alebo Banskú Štiavni-

cu, si zaslúžia jedno veľké poďa-

kovanie. Naše poďakovanie patrí 

všetkým rodičom, trénerom mlá-

deže z HC Moravská Třebová, na-

šim priateľom hokejistom a pánu 

starostovi JUDr. Milošovi Izáko-

vi s doprovodom, všetkým spo-

luhráčom z HK Banská Štiavnica, 

všetkým divákom ako aj samot-

ným sponzorom, bez ktorých by 

to jednoducho nešlo. Osobitne 

ďakujeme:  Mestu Banská Štiav-

nica – pani primátorke Mgr. Na-

dežde Babiakovej, pánu Petro-

vi Ernekovi, Jurajovi Ambrušovi 

a zamestnancom penziónu West, 

Ľubomírovi Barákovi, Janke Du-

dášovej a zamestnancom penzi-

ónu Antolský mlyn, Martinovi 

Novotnému, Dušanovi Tulipáno-

vi, Róbertovi Sásikovi, Dušanovi 

Lukačkovi, Silvesterovi Buriano-

vi, Jaroslavovi Kosorínovi, Miro-

slavovi Halajovi, Tomášovi Cigla-

novi, zdravotníckemu personálu 

MUDr. Ivanovi Vojtášovi a Janke 

Takáčovej. HK Banská Štiavni-

ca reprezentovali: Pavel Hanzlík, 

Ľubomír Barák, Michal Kminiak, 

Andrej Macko, Marián Skarba, 

Marek Peťko, Silvester Burian, 

Juraj Húšťava, Erik Melicherčík, 

Rastislav Smutný, Erik Lukač-

ko, Andrej Hanzlík, Tomáš Mich-

ník, Dušan Vahlandt, Dušan Tu-

lipán a Slavomír Blahút. Góly za 

družstvo Banskej Štiavnice stre-

lili: Michal Kminiak 3,  Erik Lu-

kačko 1, Marek Peťko 1. Veríme, 

že všetky krásne zážitky, preži-

té v našom meste a jeho okolí, 

budú naši priatelia z Moravskej 

Třebovej tlmočiť svojim blízkym 

a kamarátom, ktorí sa pod silou 

dojmov ich kamarátov rozhodnú 

navštíviť naše starobylé, ale krás-

ne mesto Banskú Štiavnicu.

Za HK Banská Štiavnica

Dušan Lukačko

Banskú Štiavnicu a Moravskú 
Třebovú spojil hokej

Pripomenuli 
sme si...
„Nemilovať knihu, znamená ne-

milovať múdrosť a nemilovať 

múdrosť, znamená stávať sa 

hlupákom.“ J.A. Komenský

Marec je prilepený do kalen-

dárov odjakživa a spájame ho 

nielen s príchodom jari, ale 

aj s mesiacom knihy. Kniha je 

priateľ človeka, tichý, skrom-

ný a múdry radca. Od výmys-

lu kníhtlače je neodmysliteľ-

ným spoločníkom pre ľudí 

každého veku. A ako vlast-

ne vznikla marcová kniž-

ná tradícia? Mesiac knihy si 

pripomíname od roku 1955. 

Zvolili si to sami kníhkup-

ci, lebo bola na jar malá náv-

števnosť v obchodoch. A ma-

rec práve preto, lebo v tomto 

mesiaci sa narodil a zomrel 

Matej Hrabenda, význam-

ný buditeľ, ktorý sa podieľal 

na šírení slovenskej knižnej 

kultúry.  Od rozšírenia inter-

netu je marec nielen mesia-

com knihy, ale aj mesiacom 

internetu. Internet je veľ-

mi dobrým spoločníkom, ale 

žiaľ, čoraz viac mladých ľudí 

,,uteká“ od klasickej beletrie 

a stále častejšie využíva in-

ternet, alebo televíziu. Je to 

škoda, pretože elektronické 

médiá nás síce učia rýchlemu 

vyhľadávaniu informácií, ale 

aj veľmi stručnému a jedno-

duchému vyjadrovaniu. Len 

čítaním kníh si obohacujeme 

slovnú zásobu, prehlbuje-

me i rozširujeme vedomost-

né obzory a čas strávený s 

dobrou  knihou by sa dal pri-

rovnať rozhovoru s múdrym, 

pokojným, trpezlivým a citli-

vým človekom. Preto si mys-

lím, že by sme sa vo svojom 

živote mali viac inšpirovať 

knihami. Mesiac marec zdobí 

ešte jeden významný sviatok 

- Medzinárodný deň učite-

ľov, ktorý sme si pripomenu-

li 28.3. Chcem Vám všetkým, 

milí páni učitelia a  páni pro-

fesori, popriať všetko najlep-

šie, aby Vás žiaci poslúcha-

li, brali si viac k srdcu Vaše 

dobre mienené rady, plnili si 

domáce úlohy a aby ste mali  

čo najviac skvelých absolven-

tov, či už ZŠ alebo SŠ. Všetko 

najlepšie.

Filip GOLIAN

Študent SPŠ S. Mikovíniho

Mesiac marec s
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 14. 

apríla 2014 

si pripomí-

name 1. vý-

ročie úmrtia  

milovaného 

človeka, otca, starého otca, 

príbuzného a priateľa Miro-

slava Rákaya. Venujte mu 

tichú spomienku. 

Smútiaca rodina

11. apríl  -  Deň narcisov 2014 – 
Deň, keď sú slová zbytočné

GRATULUJEME
oceneným žiakom ZUŠ Banská 

Štiavnica  na Klavírnej súťaži 2014 v 

Novej Bani, 3. apríla 2014. 

Lucii Švecovej a Dominike Piatro-

vej za Zlaté pásmo, kat.  štvorručky 

z triedy p. učiteľky Rút Knapekovej. 

Ondríkovi Cánikovi za Strieborné 

pásmo sólo klavír z triedy p. zástup-

kyne Mgr. Kataríny Tuhárskej, Lucii 

Švecovej za Bronzové pásmo sólo 

klavír  z triedy p. učiteľky Rút Kna-

pekovej Irena Chovanová

Tento rok už po 18-ty raz zakvitnú 

ulice miest a obcí celého Slovenska 

žltými narcismi. Jediná  verejno-pro-

spešná fi nančná zbierka Ligy proti  ra-

kovine – Deň narcisov sa bude konať  

v piatok   11. apríla. V tento deň tak 

bude možné v uliciach  slovenských 

miest a obcí stretnúť takmer 16 000 

dobrovoľníkov, ktorí vám ponúknu 

narcis ako symbol  prejavu podpory 

a spolupatričnosti ľuďom s onkolo-

gickou diagnózou. Tohtoročné posol-

stvo Dňa narcisov -  „Deň, keď sú  slová 

zbytočné" –  oslovuje všetkých, kto-

rí chcú pomôcť  bez zbytočných rečí. 

Často máme dobré úmysly, 

chceme pomôcť, ale v behu dní mno-

hokrát praktický skutok „odložíme" 

na neskôr a hoci v dobrej vôli, mno-

hokrát i zabudneme, čo sme chce-

li urobiť. Deň narcisov je jeden deň v 

roku, kedy pomôcť je veľmi jednodu-

ché a nevyžaduje od nikoho veľa plá-

novania či času.Symbolom  kampane 

je žltý narcis – kvietok jari a nádeje, 

ktorý si ľudia pripínajú v tento deň 

na  svoj odev, aby aj týmto spôsobom 

vyjadrili solidaritu s osobami postih-

nutými rakovinou. Gymnázium An-

dreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa aj 

v tomto roku podieľa na  organizo-

vaní Dňa narcisov 2014  ako spolu-

organizátor Ligy proti rakovine Slo-

venskej republiky. Už pätnástykrát 

sa  pedagógovia a študenti Gymná-

zia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavni-

ci pripojíme k tradícii, ktorou všetci 

spoločne dávame najavo, že problém 

nádorových ochorení nám nie je ľa-

hostajný. Už pätnástykrát každý rok 

v priestoroch našej školy ako aj v uli-

ciach mesta dobrovoľné hliadky na-

šich študentov oslovujú spolužiakov 

i spoluobčanov a rok čo rok sa stre-

távajú  s väčším záujmom verejnos-

ti o danú akciu. Kvet narcisu sa stal v 

mnohých európskych krajinách a teda 

aj u nás  symbolom boja proti onko-

logickým ochoreniam a práve  malé 

umelé žlté kvety narcisu sú  symbo-

lom  aj  tohto dňa. Kvety umelého na-

rcisu sa pripínajú  ľuďom ako vďaka za  

príspevok, ktorý je dobrovoľný. Kvety 

narcisu sa nepredávajú,  ako sa o tom 

častokrát hovorí. Kvet narcisu sa pri-

pína prispievajúcim za dobrovoľný 

príspevok! Dobrovoľné hliadky na-

šich študentov opäť vyjdú do ulíc mes-

ta a oslovia našich spoluobčanov. Ak 

chcete prispieť, hľadajte dobrovoľní-

kov s pokladničkami  označenými  lo-

gom Ligy     proti rakovine, tohto roku 

modrými označenými číslom povole-

nia zbierky MV SR. Identifi kátor  dob-

rovoľníka –  oranžová vesta s nápisom 

DEŇ NARCISOV a s číslom dobrovoľ-

níka, ktoré slúži na jeho identifi káciu. 

Dobrovoľník reprezentuje našu školu 

a LPR SR, do zbierky sa zapája nezišt-

ne, informuje prispievajúcich o účele 

zbierky. Hliadka bude dobrovoľné fi -

nančné príspevky vyberať do poklad-

ničky označenej logom. Ligy proti ra-

kovine vo farebnosti kampane tohto 

roka. Verejnosť je o uvedenej akcii in-

formovaná aj prostredníctvom medi-

álnej kampane, ktorá začala 31. marca. 

V Slovenskej republike ročne ochorie 

na rakovinu takmer 23 000 ľudí a tak  

Deň narcisov -  je  pre nás  darovanou 

nádejou, že sa jedného dňa spoločný-

mi silami dokážeme vysporiadať s naj-

väčšou hrozbou pre zdravie ľudí - s ra-

kovinou. Študenti Gymnázia Andreja 

Kmeťa v Banskej Štiavnici  sa tešia na 

stretnutie s vami v uliciach mesta ako 

aj v priestoroch školy  v piatok – 11. 

apríla – v deň, keď sú slová zbytočné!

Miroslava Kováčová

Gymnázium Andreja Kmeťa BŠ

V peknom príjemnom prostredí zá-

hradkárskej oblasti sa konal dňa 

28.3.2014 v Ružomberku v záhrad-

kárskej oblasti pri Gejdáku 13. roč-

ník súťaže v reze ovocných strom-

kov. Súťaže sa zúčastnili aj naši 

dvaja členovia Bohumír Mojžiš a Mi-

lan Fáber, ktorí nadviazali na minu-

loročné úspechy. Bohumír v disciplí-

ne štíhle vreteno získal 8.miesto a 

Milan 16.miesto. V disciplíne vrúb-

ľovanie Mojžiš skončil na 11.mieste 

a Fáber obsadil 9.miesto. Vzhľadom 

k týmto dobrým výsledkom sa im 

darilo tento rok lepšie a dosiahli vy-

nikajúce výsledky, za ktoré vďačíme 

najmä svedomitej práci a záujmu o 

rozvíjanie záhradkárskej činnosti. 

V tejto súťaži sa hodnotili 2 druhy 

stromkov jabloň a slivka. Medzi 1 a 

10 súťažiacim boli minimálne bodo-

vé rozdiely, len 8 bodov, takže poro-

ta mala ťažkú úlohu určiť víťaza. Na-

koniec zlaté nožnice v reze stromkov 

získal Milan Fáber s najväčším poč-

tom bodov, za ktoré vďačí p. Mojži-

šovi za odovzdanie jeho skúseností 

a rád. Bohumír sa umiestnil na po-

prednom mieste, kde mu chýbalo 

pár bodov na prvenstvo. My záhrad-

kári im zato vrúcne ďakujeme. Z do-

terajších ročníkov ešte nikdy neboli 

medzi najlepšie umiestnenými člen-

mi, členovia nielen zo základnej, ale 

aj okresnej organizácie Žiar nad Hro-

nom, do ktorej patria aj Kremnica, 

Vyhne a iné org. Ďakujeme za repre-

zentáciu i za praktickú činnosť vyko-

nanú v rámci nášho regiónu Banská 

Štiavnica. Svoje vedomosti dokazujú 

veľkým počtom strihaných stromkov 

a záhrad. Ďalej nemôžeme zabudnúť 

ani na naše členky, ktoré prezentu-

jú svoju šikovnosť a zmysel pre cit k 

prírode nás záhradkárov v aranžova-

ní. Po úspechoch M. Mojžišovej, kto-

rá získala v minuloročných ročníkoch 

vynikajúce výsledky, z toho 6.miesto 

v súťaži pánska fľaša, pokračuje aj J. 

Molčanová. V r.2013 v súťaži aranž-

má detská kytička získala M. Moj-

žišová v ťažkej konkurencii pekné 

25.miesto a J. Molčanová vynikajúce 

14. miesto. V disciplíne letné aranž-

má získala p. Mojžišová 17.miesto a 

p. Molčanová 8.miesto. Medzi súťa-

žiacimi boli minimálne bodové roz-

diely. Stačila maličkosť a body boli 

dole. Ďakujeme vám a prajeme ďal-

šie úspechy v prezentácii ZO Šteful-

tov.  ZZO Štefultov

Rez ovocných stromkov
V peknom príjemnom prostredí zá-

hradkárskej oblasti sa konal dňa

28.3.2014 v Ružomberku v záhrad-

kárskej oblasti pri Gejdáku 13. roč-

ník súťaže v reze ovocných strom-

kov. Súťaže sa zúčastnili aj naši

Poďakovanie za 

sponzorský dar

Ďakujem za sponzorský dar vo 

forme 2 kusov bezdotykových 

teplomerov v hodnote 100,- eur, 

ktoré Materskej škole vo Svätom 

Antone darovala Lekáreň  HE-

LIOS spol.s.r.o., Dolná 3, Banská 

Štiavnica. 

Anna Valachová, zást.pre MŠ

Zájazd

Slovenský zväz záhradkárov orga-

nizuje dňa 26.4.2014 zájazd do 

Nitry na výstavu Gardénia. Bližšie 

info: 0903 250 921. SZZ

Bohumír Mojžiš a Milan Fáber  

foto archív ZZO Štefultov
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Z knihy Poklady slovenskej ku-

chyne od Silvie Pilkovej

Sódovníky

Potrebujeme: 

500 g hladkej múky, kyslé mlieko 

(podľa potreby), 1 malá lyžička sódy 

bikarbóny, soľ, cukor, maslo na po-

tretie   

Postup:

Zo surovín zamiesime redšie ces-

to, ale také, aby sa dalo vaľkať. Roz-

delíme ho na menšie kúsky, z kto-

rých vyvaľkáme placky. Nasucho 

ich z oboch strán opečieme na plat-

ni. Nakoniec ešte horúce sódovníky 

potrieme slaným maslom. 

Dobrú chuť!

Počas veľkonočných sviatkov 2014 

budú mať všetci návštevníci mesta 

Banská Štiavnica ale aj Štiavničania 

možnosť navštíviť všetkých 7 expo-

zícií Slovenského banského múzea: 

Banské múzeum v prírode, Nový zá-

mok, Starý zámok, Galériu Jozefa 

Kollára, Berggericht- Mineralogic-

kú expozíciu, Kammerhof- Baníc-

tvo na Slovensku, Dedičnú odvod-

ňovaciu štôlňu Glanzenberg.

Galéria Jozefa Kollára ponúka 

možnosť prezrieť si okrem stálej 

expozície aj dve výstavy. Prvou je 

výstava Soňa Bezúchová „Paličko-

vaný svet ”- profi lová výstava pre-

zentujúca diela, ktoré hravo a ná-

padito prekračujú limity prastarej 

techniky- paličkovanej čipky.

Druhou je výstava fotografi í s ná-

zvom Fotozážitky s pamiatkami 

2013, reprezentujúca najlepšie fo-

tografi e z celoslovenskej súťaže 

mladých ľudí do 21 rokov.

Vo výstavných priestoroch v Berg-

gerichte je situovaná výstava Kro-

tenie živlov alebo energie v služ-

bách človeka, ktorá približuje ako 

človek v minulosti aj súčasnos-

ti zvládal a tiež využíval a využí-

va energiu vody, ohňa, vzduchu a 

zeme.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Petra Páchniková

Slovenské banské múzeum

Veľkonočné sviatky v Slovenskom 
banskom múzeu

,,Rozprávka nevznikla preto, 

aby sa ňou uspávali deti, ale 

vznikla preto, aby prebú-

dzala dospelých.“ M. Rúfus

Láska ku knihám má korene 

už v útlom detstve. V tých ča-

rovných chvíľach, keď si nájde-

me čas pre svoje deti, ktoré sa k 

nám s dôverou pritúlia a túžob-

ne nám odčítavajú z pier každé 

jedno slovko rozprávkového prí-

behu skôr, než ho vyslovíme. Sú 

to mimoriadne silné a nezabud-

nuteľné momenty a dovolím si 

povedať, že pri žiadnej hre nie 

sú si svety dospelých a detí také 

blízke, ako práve v spoločnom 

objatí s knihou. Uvedomila som 

si to aj počas nedávnej návštevy 

Materskej škôlky na Bratskej 9, 

kde sa 28. marca 2014 pri príle-

žitosti Mesiaca knihy uskutoč-

nila beseda s autorkou rozto-

milých príbehov, pani Andreou 

Gregušovou. Pani Andrea po-

chádza z Horných Orešian (okr. 

Trnava)a  v názve rodiska obja-

víme aj názov jednej z jej kníh 

,,Operácia orech a iné dedkoviny“ 

.Bola som príjemne prekvape-

ná, aké detaily si milí škôlkári 

z rozprávok, ktoré im s láskou 

čítavajú pani učiteľky, zapamä-

tali. Vedeli o nich krásne po-

rozprávať a obohatiť ich vlast-

nou fantáziou. K mimoriadne 

obľúbenej knihe ,,Červík Ervín“ 

si spolu pripravili aj pesničku- 

hymnu všetkých červíkov. Pani 

zástupkyňa Alžbeta Štefanko-

vá aktuálne k téme upiekla naj-

lepšiu jablkovú štrúdľu na sve-

te. Bola taká dobrá, že červíkovi 

Ervínovi ostali len omrvinky. 

Dozvedela som sa, že pani An-

drea Gregušová má Banskú 

Štiavnicu a jej okolie veľmi rada 

a s pani riaditeľkou MŠ Jankou 

Krutekovou sú sestry. O to rad-

šej prijala pozvanie medzi ban-

skoštiavnické deti. Navštívila aj 

Mestskú knižnicu a ZŠ Jozefa 

Kollára, kde sa stretla so svoji-

mi  malými čitateľmi. Prezradi-

la mi, že aj jej ďalšia kniha bude 

zo sveta fantázie. Príbeh o diev-

čatku, ktoré sa hráva na pova-

le a zvieratká, ktoré tam žijú sa 

oň starajú, akoby bolo ich do-

mácim zvieratkom práve ono. 

Knižočka plná vtipných situ-

ácií čaká už len na ilustrácie a 

všetci sa na ňu tešíme. Rovna-

ko aj na ďalšie príbehy a stret-

nutia s láskavou a usmievavou 

autorkou.

Janka Bernáthová

Nech rozprávky ožívajú

Andrea Gregušová v strede s deťmi z MŠ Bratská 9 foto archív šn

Stretnutie pletárov

Srdečne Vás pozývame na pria-

teľské športovo-kultúrne pod-

ujatie pre všetkých bývalých 

i súčasných pletárov, ktoré sa 

uskutoční vo štvrtok 8.5.2014 

od 10:00 hod. na štadióne Ban-

ská Štiavnica (v prípade nepriaz-

nivého počasia sa podujatie bude 

konať v Kultúrnom centre, Kam-

merhofská 1 v B.Štiavnici).

Program:

Privítanie / Kultúrny program

Priateľské debaty / klebetnica

Tombola / Športové podujatia

Občerstvenie / guľáš, kapustni-

ca. 

Vstupné: 1,-Euro

(v cene je guláš a lístok do tom-

boly). Koláčik, alebo fľaštička sú 

vítané.

Odvoz organizovaných skupi-

niek minibusom treba vopred 

dohodnúť na tel.č.: 0908 963 

829. Organizačný výbor: fir-

ma Svetro, s.r.o., Mesto Banská 

Štiavnica, Ing. Kovár, Ing. Ča-

maj, Ing. Gašpar, p. Pálová, p. 

Kyjovský, Ing. Lazar, p. Lupták, 

p. Bačík.

Bližšie info: 0908 963 829, e-

mail: svetro@stonline.sk.

Organizačný výbor
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Pozývame vás na najnovšie fi lmy

Štvrtok 10.4. o 19:00 hod.

SloveNsko 2.0SloveNsko 2.0
Dokumentárny,SR,100min. Dvad-Dokumentárny,SR,100min. Dvad-
sať rokov po vzniku Slovenskej re-sať rokov po vzniku Slovenskej re-
publiky odpovedá 10 slovenských publiky odpovedá 10 slovenských 
režisérov v desiatich minútach na režisérov v desiatich minútach na 
otázku „Čo je to Slovensko?“.otázku „Čo je to Slovensko?“.
Vstupné:3€Vstupné:3€

Piatok a sobota  11.4.-12.4. Piatok a sobota  11.4.-12.4. 
o 18:30 hodo 18:30 hod

CApTAiN AMericACApTAiN AMericA
Sci-fi ,akčný,128 min,2014Sci-fi ,akčný,128 min,2014
Bucky Barnes, najlepší priateľ ka-Bucky Barnes, najlepší priateľ ka-
pitána Ameriky, prežil smrtiaci pitána Ameriky, prežil smrtiaci 
pád do hlbín. Našli ho Rusi a vy-pád do hlbín. Našli ho Rusi a vy-
myli mu mozog, aby ho mohli de-myli mu mozog, aby ho mohli de-
siatky rokov využívať ako nájom-siatky rokov využívať ako nájom-
ného zabijaka s krycím menom ného zabijaka s krycím menom 
Zimný vojak. Zimný vojak. 
Vstupné:4€Vstupné:4€

Sobota a nedeľa 12.4.a13.4. Sobota a nedeľa 12.4.a13.4. 
o 15:00 hod.o 15:00 hod.

RIO 2RIO 2
Rodinný animák,komédia,90min, Rodinný animák,komédia,90min, 
20142014
Vzácni modrí papagáje Blu, Perla Vzácni modrí papagáje Blu, Perla 
a ich tri deti sa ocitnú v džungli, a ich tri deti sa ocitnú v džungli, 
keď sa odvážili opustiť svoje kú-keď sa odvážili opustiť svoje kú-
zelné mesto Rio a odletieť do divo-zelné mesto Rio a odletieť do divo-
kej Amazónie, aby sa tam stretli so kej Amazónie, aby sa tam stretli so 
svojimi príbuznými. Blu sa v kra-svojimi príbuznými. Blu sa v kra-
jine, ktorú nepozná, necíti zrovna jine, ktorú nepozná, necíti zrovna 
moc iste. Jednak tu musí čeliť svoj-moc iste. Jednak tu musí čeliť svoj-
mu nejobávanejšímu protivníkovi - mu nejobávanejšímu protivníkovi - 
svokrovi a zároveň sa vyhnúť svokrovi a zároveň sa vyhnúť 
diabolským plánom na odplatu, diabolským plánom na odplatu, 
ktorú pre neho zosnoval pomstych-ktorú pre neho zosnoval pomstych-
tivý kakadu Nigel. tivý kakadu Nigel. 
Vstupné:4€Vstupné:4€

Nedeľa 13.4. o 17:30hod. a Nedeľa 13.4. o 17:30hod. a 
utorok 15.4. o 18:30 hod.utorok 15.4. o 18:30 hod.

VšeTkY Moje deTiVšeTkY Moje deTi
Dokumentárny,90 min,2014Dokumentárny,90 min,2014
Príbeh charizmatického farára Príbeh charizmatického farára 

Mariána Kufu a o jeho životnom po-Mariána Kufu a o jeho životnom po-
slaní. slaní. 
Vstupné:3€Vstupné:3€

Streda 16.4. o 17:00 hod.Streda 16.4. o 17:00 hod.

ExpedičNÁ ExpedičNÁ 
kAMerAkAMerA
Filmový festival Expedičná kamera Filmový festival Expedičná kamera 
je o skutočnom živote,o dobrodruž-je o skutočnom živote,o dobrodruž-
stve,divokej prírode,extrémnych zá-stve,divokej prírode,extrémnych zá-
žitkoch a športoch. žitkoch a športoch. 
Vstupné:1€Vstupné:1€

Piatok 25.4. 20:00 hod.Piatok 25.4. 20:00 hod. 
QUeeN - HUNgAriAN  rhApso-QUeeN - HUNgAriAN  rhApso-

dY live iN bUdApesT '86 dY live iN bUdApesT '86 
Legendárny koncert skupiny Legendárny koncert skupiny 
QueenQueen
Vstupné:6€Vstupné:6€ 

ŠŠtvrtok 10.4. o 19:00 hod.Štvrtok 10 4 o 19:00 hodŠŠtvrtok 10.4. o 19:00 hod.Štvrtok 10 4 o 19:00 hod

Vážení lúštitelia!

Výhru poukážku na nákup tova-

ru v hodnote 10,-eur v predajni 

Afasion, Radničné nám. 14, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z č.11/2014: 

„Niekoho milovať znamená byť jedi-

ným, kto vidí zázrak pre iných nevi-

diteľný.“ Výhercom sa stáva Eva 

Pauková, L. Svobodu 27, Banská 

Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráme o poukáž-

ku na nákup tovaru v hodno-

te 10,-eur v predajni ALLCOM, 

Radničné nám. 11, Banská Štiav-

nica. Vašou úlohou je správne vy-

lúštiť krížovku a zaslať ju spolu 

s kupónom do redakcie ŠN v ter-

míne do 22.4.2014. V tajničke sa 

ukrýva výrok Senecu:

A., Citoslovce prasknutia, povsá-

dzal, človek,   

B., Začiatok tajničky, bitka,  

C., Anna dom., Mária, dentálny 

skr., končatina,

D., Časť tváre, príjemne, ruská 

rieka, vyučuj, eden,    

E., Ruská rieka, spievali básn., 

ochrana tovaru, druh Mohame-

da, tam,

F., Dulo, vrabčiak, obnosí, zried-

kavo,   

G., Meno Pugačevovej, 

patriaci Vladonovi, čistiaci 

prostriedok na nábytok,        

H., Prelamoval, piano, 

ukryje,      

I., Ozn. ruských lietadiel, 

kosatec, meno Mikušeka, 

pištoľ, v poriadku,

J., Lepidlo, časť atlasu, 

hliník, meno Chaplinovej 

ženy, lepenka na strechy,

K., Koniec tajničky, 

L., Vsúvala sa dnu, krvný 

faktor, ženské meno.

1., Robili plán, spoluhlá-

sky v slove liečivo,  

2., Časť dňa, príjemná, 

mužské meno,   

3., Ampérsekunda, ozn. 

lietadiel Kambodže a Švéd-

ska, južné stromy, strážne zvie-

ratá,

4., Tká, trma-vrma, vojenská 

predajňa, draslík,   

5., Patriaci Kamilovi, popínavá 

rastlina,  

6., Vzali si za svoje, psovitá šel-

ma, smeroval k niečomu,        

7., Dáva zrno do pôdy, pracovala 

s pluhom, Adka, 

8., Španielska vychovávateľka, 

pobadala, plošná miera,  

9., Dedo, želel za niečím, sloven-

ská rieka,          

10., Kráčaš, ruský revolucionár 

VOSR, ruská rieka,           

11., Linajka, Centrum ostravské-

ho revíru skr., šabľa,        

12., Patriaci Ontonovi, prístroj 

na meranie v mori, 

13., Vidina, hrubý povraz, mra-

zí,

14., Rozprávková postava, poľ-

ské mesto, seriálová postava, 

15., Stred tajničky, člen pún-

skeho národa, 

16., Brodivý vták, samohlásky v 

slove vírivá, Katarína dom.

Pomôcky: Alla, Leon, Sonar, 

Pún, Oka, Ob, Om, Aja, Opti 

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Bližšie info: Odd. kultúry, športu Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 

Kupón č. 13
Krížovka
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TSK, ktorého 15. ročník vyhlásili 

SAK - Slovenská asociácia knižníc a 

SSKK- Spolok slovenských knihov-

níkov a knižníc, na obdobie 31.3. - 

4.4.2014, v Mestskej knižnici v Ban-

skej Štiavnici bol i tento rok bohatý 

na rôzne aktivity. 

Už v piatok, pred vyhláseným TSK 

mestská knižnica pripravila pre deti 

mladšieho školského veku besedu s 

úspešnou detskou spisovateľkou An-

dreou Gregušovou. Predstavili sme 

deťom dve úspešné a oceňované kni-

hy mladej orešanskej autorky a to: 

Červík Ervín a Operácia orech a iné 

dedkoviny, ktoré sa obe dočkali už 

druhého vydania, sršia nápadmi, hu-

morom, citom a človečinou a autor-

ka prezradila, že je pripravená aj tre-

tia, ktorú tiež deti budú môcť nájsť 

časom v mestskej knižnici. V utorok, 

1.4. pripravili knihovníčky Stretnutie 

s literatúrou v Domove Mária na síd-

lisku Drieňová, kde sa venovali téme 

rozprávok v našom živote. Stretnutie 

sprevádzala živá diskusia a obľúbený 

kvíz, tentokrát rozprávkový, so slad-

kou odmenou za správne odpovede.

Streda - 2.4., patrila nultému roční-

ku v hre Scrabble pre žiakov 7-8 roč-

níkov ZŠ. Zišli sa zástupcovia štyroch 

ZŠ nášho okresu a po napínavej súťa-

ži v dramatickom závere sa nečaka-

ne podarilo SKŠ v B. Štiavnici zvrátiť 

nepriaznivý bodový stav a napokon 

zvíťaziť. Poradie: 1. miesto- SKŠ sv. 

F. Assiského (Matej Dudák, Matúš 

Maruniak), 2. miesto- ZŠ J. Horá-

ka (Teodor Husarčík, Tereza Snitko-

vá), 3. miesto- ZŠ s MŠ B. Belá (Evka 

Blahútová, Lenka Lalíková) a čestné 

4. miesto- ZŠ J. Kollára ( Matúš Bie-

ly a Dominika Zimanová). Vo štvrtok 

si zasa zmerali sily deviataci nášho 

okresu v tradičnej literárnej súťaži - 

„Ak vieš- odpovieš“, ktorá pokračovala 

už 23. ročníkom. Najlepšie sa poda-

rilo tromi kolami v oblasti literárnej, 

v oblasti výročí a v oblasti vedy, pre-

bojovať deviatakom zo ZŠ J. Horáka. 

Porota v zložení Mgr. Mária Petrová 

a Viera Luptáková vyhodnotila pí-

somné testy nasledovne: blahožela-

nie k 1. miestu patrí Adamovi Šven-

kovi a Tomášovi Lambertovi zo ZŠ 

J. Horáka, na 2. mieste skončili Svä-

toantončania Peter Hanuska a Ivana 

Štefaníková, 3. miesto si vybojova-

la SKŠ, ktorú reprezentovali Michae-

la Pecníková a Mária Ďuricová, no a 

s tesným bodovým rozdielom na 4. 

mieste skončili dievčatá Radka Bie-

la a Patrícia Wajsová zo ZŠ J. Kollá-

ra, ktorá nám ochotne poskytla svo-

je priestory na všetky podujatia, za 

čo jej srdečne ďakujeme! TSK sme za-

vŕšili už 7. rok tradičným podujatím 

„Noc s Andersenom“, ktorý sa niesol v 

znamení narodeninovej párty s cir-

kusom. Noc bola plná súťaží, zábavy, 

aktivít, nechýbal príchod p. Ander-

sena s veľkou narodeninovou tor-

tou, ohňová šou a pyžamová párty. 

V tomto roku sme vysadili pred bu-

dovu školy rozprávkovník- stromček, 

ktorý býva súčasťou nocí s Ander-

senom aj v iných mestách. Boli sme 

jedným z 221 spacích miest na Slo-

vensku, kde vo verejných a školských 

knižniciach spalo celkom takmer 

9000 detí. Srdečná vďaka všetkým, 

ktorí aj tento rok podujatia mestskej 

knižnice nezištne podporili! Vďaka 

sponzorom COOP Jednota, pekárni 

Anton- Antol, p. poslancovi MsZ Iva-

novi Beňovi, Anke a Ivke Mitterpa-

chovým, Ľubkovi Lužinovi, Ervínovi 

Kissovi, Monike Maňkovskej, Vlad-

ke Luptákovej a Milošovi Javošovi, v 

neposlednom rade Ivetke a Domini-

ke Petrikovičovej a ešte raz vedeniu 

ZŠ J. Kollára za všetku ústretovosť.

Mestská knižnica

Týždeň slovenských knižníc 
v miestnej knižnici

Čítanie rozprávok pre deti v mestskej knižnici foto L.Lužina

Ak by sme mali jednotlivé 

mesiace v roku vyznačiť farbič-

kami, apríl by bol určite krásne 

zelený. 

Príroda sa prebúdza po dlhom zim-

nom spánku a my si tento mesiac 

pripomíname ako mesiac lesov. Vo 

štvrtok 3.apríla 2014 zavítal do den-

ného stacionára OZ Margarétka na 

sídlisku Drieňová v Banskej Štiav-

nici veľmi vzácny hosť. Mal parád-

nu zelenú uniformu, takmer roz-

právkovú bradu, klobúk ozdobený 

pierkom sojky a vedel veľmi zaují-

mavo rozprávať o lese a jeho obyva-

teľoch. Tým hosťom bol pán riaditeľ 

Múzea vo Svätom Antone, Ing. Ma-

rian Číž, ktorý sa v Margarétke cíti 

úžasne, lebo  tu počas pravidelných 

spoločných podujatí našiel veľa pria-

teľov. To môžem potvrdiť, preto-

že som tam bola tiež a rozprávanie 

spestrené názornými ukážkami ex-

ponátov poľovníckeho múzea, ako 

aj dva nádherné fi lmy ,,Domček od 

Jazvečou skalou“ a ,,Tuláčik“ ,ktoré tr-

pezlivou a láskavou kamerou zazna-

menal pán Číž, sa stretli s neskrýva-

ným záujmom, zvedavými otázkami 

i vtipnými komentármi. Kamaráti z 

Margarétky pripravili pre vzácneho 

hosťa vlastnoručne vyrobené suve-

níry a pohostenie. V rámci súťaže 

,,Bez servítky“, ktorá sa v Margarét-

ke teší veľkej obľube, pripravila Ro-

manka Rafajová fantastické čokolá-

dové jednohubky, na ktorých sme si 

všetci pochutnali. Bolo nám úžasne 

a už teraz sa tešíme na ďalšie zaují-

mavé podujatie.

Janka Bernáthová 

Oslava mesiaca lesov v Margarétke

Kamaráti z Margarétky privítali 

vzácneho hosťa, riaditeľa Múzea 

vo Sv.Antone, Ing. M.Číža.

foto archív autora

Výhercovia ankety 

Kina Akademik

Uverejňujeme mená výhercov, 

ktorí sa zapojili do ankety v kto-

rej sme zisťovali spokojnosť det-

ských divákov a ich rodičov v Kine 

Akademik. Výhercovia si môžu v 

kine Akademik pred ktorýmkoľ-

vek premietaním vyzdvihnúť 

permanentky do Terra permo-

nia. Dospelí a deti od 15 rokov sa 

môžu pri vyzdvihnutí preukázať 

občianskym preukazom, deťom 

pod 15 rokov môže permanent-

ky vyzdvihnúť zákonný zástup-

ca. Výhercovia: Jarmila Konde-

ková, Eva Valovičová, Kristína 

Jarábeková, Ninka Bukňová, Da-

niela Matisová, Karma Hasbach, 

Ema Mária Baranyaiová, Katka 

Bernátová, Vlado Valach, Peter 

Jambrich.

Kino Akademik

Mestská knižnica 

V Banskej Štiavnici sa nachá-

dza v náhradných priesto-

roch ZŠ Jozefa Kollára na 

sídlisku Drieňová až do od-

volania. 

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8.30- 15.00

Utorok    : 8.30- 15.00

Streda     : 8.30-  17.00

Štvrtok   : nestránkový deň

Piatok    :  9.00- 16.30

Nové číslo telefónu: 

045/2909035, mailová ad-

resa: kniznica@banskastiav-

nica.sk 
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Dňa 5.4.2014 sa uskutočnilo 

posledné kolo II. ročníka 

mestskej volejbalovej ligy 

zmiešaných družstiev.

Po množstve kvalitných volejba-

lových zápasov a  obetavých výko-

noch  všetkých hráčov, sa mužstvá 

umiestnili takto.

1. miesto   -   Čistá práca

2. miesto   -   Štefultov

3. miesto   -   Renegáti

4. miesto   -   SKI Dúbravy

5. miesto   -   Štiavnické Bane

Celý ročník bol odohrávaný formou 

turnajov. Tento spôsob vyhovoval 

všetkým družstvám, a preto sa v 

ňom bude pokračovať aj v ďalšom 

ročníku. V rámci zápasov sa sledo-

vali aj heroické výkony jednotlivcov 

oboch pohlaví. Pretože hráči dáva-

li do hry naozaj všetko, bolo rozho-

dovanie veľmi ťažké, ale nakoniec 

boli vyhlásené výsledky. Najlepšia 

hráčka:  Zuzka Antalová. Najlepší  

hráč:  Paľo  Štepánek. Za perfektné 

zabezpečenie a hladký priebeh II. 

ročníka MVL patrí vďaka realizač-

nému tímu z družstva Čistá práca, 

ale hlavne Anetke Macákovej, kto-

rá svojím osobným obetavým prí-

stupom zabezpečila hladký priebeh 

ligy. Poďakovanie patrí aj  Maťovi 

Gregáňovi a Maňovi Kubalovi za vi-

zuálnu dokumentáciu.

Na záver chcem za všetkých hráčov 

vyhlásiť, že už teraz sa tešíme na 

ďalší ročník. Dušan Slávik

Dobojované

Účastníci mestskej volejbalovej ligy foto archív autora

II. trieda- juh

12.kolo sobota 5.4.2014 

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA "B" 

- FK MALÁ LEHOTA 4 : 2 (2:1)

Góly: 12.,35.min. Čiliak, 56.min.

Meňuš M.,78.min. Meňuš L.

Zostava: Kraják -Boroška st. (62.

Weis Ľ.), Žikla (6.Meňuš L.), 

Číž, Ferenčik st., Beňadik, Ba-

rák Ľ.(84.Petro), Kmeť, Meňuš 

M.(80.Gazda), Halát, Čiliak (73.

Javorský) 

V úvodnom zápase jarnej časti 

sa hral obojstranne útočný fut-

bal. Vstup do zápasu vyšiel lepšie 

hosťom, keď už v 1.min kapitán 

hostí prekrásnou strelou z 25m 

otvoril skóre zápasu. Hosťom 

patrilo prvých desať minút. Po-

stupne začalo preberať iniciatívu 

naše mužstvo a v 12.min. po pek-

nej prihrávke Ferenčika vyrovnal 

Čiliak. Do vedenia sme sa dostali 

v 35. min., keď po osi Barák, Fe-

renčík Čiliak posledne menova-

ný otočil skóre zápasu. Hostia sa 

tiež dostávali do šanci, ale naše 

mužstvo podržal brankár Kraják 

hlavne v úvode II. polčasu. V 56. 

min. sa po prihrávke Baráka do-

stal k lopte Meňuš L., jeho strela 

skončila na tyči, odrazenú loptu 

však jeho brat Meňuš M. dorazil 

do siete na 3:1. Bratia Meňušov-

ci si potom v 78.min pozície vy-

menili, keď po strele Mareka sa 

lopta vyrazená brankárom hos-

tí dostala k Ľukášovi a ten zvý-

šil na 4:1. Hosťom sa v závere zá-

pasu podarilo znížiť na konečný 

výsledok.

II.liga starší žiaci 16.kolo

FK Tornaľa - SITNO Banská 

Štiavnica  4:0 (2:0) 

II.liga mladší žiaci 16.kolo 

FK Tornaľa - SITNO Banská 

Štiavnica 9:1 (3:0)

Gól: Bartoš

Na výsledok našich mužstiev sa 

prejavila choroba hráčov, najmä 

u starších žiakov.

Kam za futbalom?

II.trieda - juh

13. kolo hrá sa 13.4.2014 o 15.30 

hod.

FK Bzenica - SITNO BANSKÁ 

ŠTIAVNICA „B“

II.liga starší a mladí žiaci 

17. kolo hrá sa 12.4.2014 o 10.00 

hod a 12.00 hod.

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA - 

MFK Nová Baňa

Ivan Javorský

Jarnú časť sme začali s víťazstvom

Beh 
oslobodenia

Dňa 4.4. 2014 sa zúčastnili 

Behu oslobodenia mesta Žiar 

nad Hronom, kde ako jediní 

reprezentovali naše základ-

né školy. Chlapci nespravili 

hanbu a z 30 bežiacich skon-

čili Maťo Neubauer 7., Denis 

Glézl 8., Dávid Kováčik 11. 

a v kategórii 2002-2003 Ti-

mon Bartoš 13. Chlapcom k 

peknému umiesteniu gratu-

lujeme. 

FK Tornaľa - FK Sitno Ban-

ská Štiavnica 9:1 

Mladší žiaci držali krok s Tor-

naľou do 2. polčasu, keď ešte 

udržali remízu 1:1 potom 

nám odišli sily a výsledok sa 

menil v náš neprospech. 

FK Tornaľa - FK Sitno Ban-

ská Štiavnica 4:0 

Starší žiaci  v neúplnej zosta-

ve sme nemohli pomýšľať na 

lepší výsledok.

Richard Neubauer

Dňa 5.4.2014 sa konali v krytej pla-

várni mesta Žiar nad Hronom pla-

vecké preteky pod názvom Jarné 

majstrovstvá stredoslovenskej ob-

lasti v plávaní na dlhé trate. Na pla-

veckých pretekoch sa zúčastnili aj 

plavci z PK Banská Štiavnica. Pri-

nášame výsledky:

Balász Michal (rok nar. 2002):

6. 800m voľný spôsob 12:54.20

Berlanský Andrej (rok nar. 2003)

4. 800m voľný spôsob 12:23.63

Ernek Matej (rok nar. 1998)

2. 800m voľný spôsob 9:40.20

4. 1500m voľný spôsob 19:05.36

Ernek Šimon (rok nar. 2000)

4. 800m voľný spôsob 10:45.96

4. 1500m voľný spôsob 21:17.89

Longauer Jakub (rok nar. 1997)

4. 400m voľný spôsob 5:08.36

9. 800m voľný spôsob 10:57.25

7. 1500m voľný spôsob 20:43.96

Michalová Barbora (rok nar. 2001)

12. 800m voľný spôsob 12:37.88

Orgág Dalibor Daniel (rok nar. 

1998)

12. 800m voľný spôsob 11:13.01

8. 1500m voľný spôsob 21:04.54

Potančoková Timea (rok nar. 

2000)

8. 800m voľný spôsob 11:36.76

5. 1500m voľný spôsob 21:17.30

PK Banská Štiavnica

Jarné M - SO v plávaní

Oznam
Bytová správa s.r.o. Banská 

Štiavnica, prevádzka Mestské 

kúpele – plaváreň, oznamuje 

obyvateľom a návštevníkom 

mesta Banská Štiavnica, že v 

nedeľu 20.4.2014 bude pre-

vádzka Mestské kúpele – pla-

váreň  zatvorená.

Slezáková Denisa

vedúca prevádzky

Mestské kúpele – 
plaváreň 

Otváracie hodiny 

Plavecký bazén:

Pondelok zatvorené
Utorok 11.00-20.30
Streda 13.00-20.30
Štvrtok 13.00-20.30
Piatok 13.00-20.30
Sobota 14.00-20.00
Nedeľa 14.00-20.00
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služby

inzercia

Predám prerobený 2-izbový teh- 

lový byt na Križovatke, cena 36 

000,-€, tel.č.: 0907 791 861

Prenajmem 2-izbový byt v BŠ,  

tel.č.: 0918 304 969

Dám do prenájmu 2-izbový byt   

na Povrazníku, tel.č.: 0907 238 505

Dám do prenájmu RD v B.Studenci  

slušnej rodine, tel.č. 0907 712 460

Predám RD v Banskej Štiavnici  

blízko centra. Cena 119 000 eur + 

dohoda, tel.č. 0944 505 899

Vymením 2-izbový byt na Dolnej  

za 3-izbový + doplatok. Kontakt: 

0948 282 484

Prenajmem halu vhodnú na  

skladové, kancelárske, obchodné 

priestory a iné, možnosť aj  býva-

nia, 360m², tel.č.: 0903 121 901

Predám murovanú garáž v Ban- 

skej Štiavnici na Špitálke (nad zá-

kladnou školou) s pripojením na 

elektrickú sieť. Cena: 5 300€, pri 

rýchlom jednaní možná dohoda. 

Kontakt: 0918 88 24 60

Predám RD v Banskej Belej pri  

Dinaske. Cena dohodou. tel.č.: 

0918 101 335

Predám stavebný pozemok na ga- 

ráž (21 m2) pod Kalváriou, so sta-

vebným povolením a s projektovou 

dokumentáciou. Možnosť pripoje-

nia k elektrike, stĺp pri pozemku, 

tel.č.: 0915 166 819 

Prenajmem 3-izbový byt aj dlho- 

dobo v okrajovej, tichej časti Drie-

ňová s balkónom, tel.č.: 0908 923 

203, 0907 815368

Taxi nonstop 0940 747 999 

Predaj uhlia, tel.č.: 0907 441 512 

Stredoškolská profesorka s dlhoroč- 

nou praxou doučí matematiku ZŠ a SŠ 

so zárukou zlepšenia, tel.č.: 0917 947 

880, e-mail: kolarnika@zoznam.sk

Spracujem účtovníctvo (jednodu- 

ché, podvojné), DPH, mzdy, projekty, 

zmluvy a iné, tel.č.: 0908 923 203

Predám liaheň, 60 euro, tel.č.:  

0907 181 800

reality

prácappppppppppppp

Prijmeme čašníka/čašníčku. Aj  

dlhodobo. Informácie na tel.č.: 

045/6922319 

Reštaurácia Engel v Nemecku (Bava- 

ria) hľadá čašníčku na 3 mesiace a dlh-

šie. Dobré platobné podmienky. Voľ-

né ubytovanie, jedlo a pitie. Základné 

znalosti nemeckého jazyka. Kontakt: 

049/8365705662, e-mail: engel-wer-

tach@t-online.de 

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

TAXI – FERO Skúste ušetriť u nás  
  0911 949 671          0905  949 671
Najlepšie ceny v meste, skúste sa presvedčiť
Drieňová – mesto – 1,70€      Drieňová – Križovatka – 1,30€
Drieňová – pošta – 1,50€       Mesto – Povrazník - 1,70€
Mesto - Križovatka – 1,30€   Mesto – Drevená dedina – 1,70€

zľavy
                              Akcia platí 
 do 31. 4. 2014.

          AAAAAAAAkkkkkkkkcccccciiiiiiiaaaaa ppplllaakkkkkkkk
ddddooo 33311  44.11.. 44.dddd

Prebúdzame
jarné

www.slovaktual.sk

BANSKÁ ŠTIAVNICA
Banská Štiavnica
mobil:  0908 598 222
e-mail: banskastiavnica@slovaktual.sk


